TANULMÁNY
A műanyagok feldolgozásának elő- és utóműveletei
II. rész
Dr. Füzes László okl. vegyészmérnök

2.4. Műanyag alkatrészek kötései
A kötések kiválasztásánál és méretezésénél a konstruktőrnek a következőket kell
végiggondolni:
– egyszeri (fix) vagy oldható kötésre van szükség,
– kémiailag azonos összetételű vagy eltérő anyagokat kell összekötni,
– hőre lágyuló vagy keményedő műanyagról van szó,
– a műanyag rugalmassági modulusa milyen kötést tesz lehetővé,
– milyen statikus és dinamikus (ütés és fárasztó) terhelés éri a kötést,
– milyen belső feszültségeket okoz a kötés,
– a műanyag kúszási hajlama hogyan jelentkezik a kötésnél,
– a környezeti hatások, illetve az általuk kiváltott öregedési folyamatok hatása,
– a műanyagban esetleg jelen lévő töltő/erősítő anyagok hogyan befolyásolják a
kötés szilárdságát/alkalmazhatóságát,
– felhasználási hőmérséklet, hőtágulás,
– esztétikai szempontok,
– a kötési technológia gazdaságossági jellemzői, mint pl. beruházás, ciklusidő, automatizálhatóság, reprodukálhatóság, stb.
2.4.1. Hegesztés
A műanyagok hegesztése régóta elterjedt a csővezetékek, fóliák és béléslemezek
összekötésénél, újabban azonban egyre gyakrabban alkalmazzák műszaki, teherviselő
alkatrészek kötésére is. Azt, hogy az egyes műanyagtípusok milyen hegesztési technológiával hegeszthetők, a 2.4.1. táblázatban (85. oldal) mutatjuk be.
A hegesztési technológiák előnyei:
a) viszonylag rövid ciklusidő, a legtöbb hegesztési módszer jól automatizálható,
b) a jó hegesztés az eredeti anyaggal csaknem azonos szilárdságot biztosít (kivéve
az erősített műanyagokat), és az egyéb anyagtulajdonságok (pl. környezeti hatásokkal szembeni ellenállás) is azonosak,
c) nem tartalmaz idegen anyagot (nincsenek korróziós, hőtágulási stb. problémák),
d) nincsenek számottevő környezetvédelmi károk.
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Hátrányai:
e) hegeszteni csak hőre lágyuló anyagokat lehet, (kivéve speciális eseteket),
f) csak azonos kémiai összetételű (vagy jól összeférhető) anyagokat lehet hegeszteni,
g) megfelelő berendezést (azaz beruházást) igényel,
h) legtöbbször jól képzett kezelőszemélyzetre van szükség,
i) az erősítő anyagok hatása a hegesztési varratnál nem érvényesül,
j) nedvszívó anyagokat (pl. PA 6) csak száraz állapotban lehet hegeszteni, ezért
vagy közvetlenül a gyártás után kell a műveletet elvégezni vagy levegőtől elzárva kell tárolni a darabokat, illetve hegesztés előtt ki kell azokat szárítani,
k) nagy felületek csak nehezen hegeszthetők.
A legfontosabb műanyag hegesztési technológiák a következő csoportokba sorolhatók:
a) Direkt hevítéses eljárások:
– forrógázos módszer,
– extrúziós hegesztés,
– tükörhegesztés (forrószerszámos eljárás),
– hő (infra) sugárzásos hegesztés,
– lézersugaras hegesztés.
b) Frikciós módszerek:
– rotációs dörzshegesztés,
– vibrációs hegesztés,
– ultrahangos hegesztés.
c) Elektromos/elektromágneses eljárások:
– ellenálláshuzalos inplant (elektrofitting), (0–60 Hz),
– dielektromos hevítés, (10–120 MHz),
– mikrohullámú (nagyfrekvenciás) hegesztés, (1–100 GHz).
2.4.1.1. Forrógázos hegesztés
Egy hőre lágyuló műanyag pálcát és az összehegesztendő felületeket forró (200–
400 °C) gázsugárral (ált. nitrogén vagy levegő) hevítik fel. A fémek lánghegesztésével
ellentétben itt a hegesztő pálca nem olvad meg, csak annyira lágyul meg, hogy a hegesztendő élek közé benyomva összeheged a kétoldalt megolvadó felületekkel. A módszer
nagy sorozatok esetén jól automatizálható.
Fő előnye egyszerűségében rejlik, kompakt, olcsó kézi eszközökkel nagyméretű
termékek (pl. tartályok) és tagolt darabok is hegeszthetők. Egyedi darabok elkészítéséhez
és sérült termékek javításához is gazdaságosan használható. Lassú módszer, emellett kézi
hegesztésnél a minőség erősen ingadozhat, ezért nagy sorozatoknál ritkán alkalmazzák.
Éles olvadáspontú műanyagok (pl. PA 6, PET) ezzel a módszerrel nehezen hegeszthetők,
mivel az ömledék elfolyik.
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2.4.1. ábra Forrógázos hegesztés elve

2.4.1.2. Extrúziós hegesztés
Nagyon hasonlít a forrógázos eljáráshoz, itt azonban a hegesztőpálca helyett egy
kis extruder által megömlesztett „zsinórt” juttatnak a forró gázárammal felhevített összehegesztendő felületek közé. Általában nagyobb sorozatoknál alkalmazzák, de kis kézi
extruderekkel nagyméretű egyedi darabokat (pl. lemezekből összeállított tartályokat) is
hegesztenek.

2.4.2. ábra Kézi hegesztőextruderek
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2.4.1.3. Tükör (forrószerszámos) hegesztés
Az összehegesztendő felületekre egy forró fémszerszámot szorítanak rá, és ezzel
megolvasztják azok felületét. Ezután a nyomást megszüntetik, a szerszámot gyorsan eltávolítják, és a megolvadt felületeket összeszorítják. A megdermedő anyag szilárd kötést
alkot. Korábban elsősorban csövek és lemezek tompa hegesztésére használták ezt a módszert, ilyenkor a szerszám egy sima sík lap volt; innen származik a tükörhegesztés elnevezés. Ma már bonyolult geometriájú felületeket is hegesztenek ezzel a módszerrel.
Bizonyos műanyagok (pl. a PSU) ömledéke erősen tapad a fémfelületekre. Ezen
úgy lehet segíteni, hogy a fémtükör felületét teflonbevonattal látják el, ez azonban csak
max. 260 °C-ig alkalmazható.

2.4.3. ábra Hidraulikus tükörhegesztő gép csövekhez
A módszer előnye, hogy
– viszonylag durva felületi hibák esetén is használható,
– tagolt felületek is hegeszthetők,
– hőérzékeny anyagok is hegeszthetők, mert a szerszámhőmérséklet jól szabályozható,
– szinte minden műanyag hegeszthető (ld. 2.4.1. táblázat).
Hátránya, hogy
– viszonylag lassú (20–60 s kis daraboknál; 10–20 perc nagy, vastag falú csöveknél),
– a darab geometriájához alkalmazkodó szerszám és mozgató megfogó szerkezet
szükséges.
A tükörhegesztés egy válfaja az ún. hőimpulzusos eljárás, amelynél az egymásra
fektetett fóliákra felülről forró fémhuzalt/szalagot szorítanak rá. A fóliák ekkor megolvadnak és összehegednek. Ez a hegesztés (ld. háztartási fóliahegesztők) általában el is
vágja a varrat mentén a fóliát. A fólia esetleges feltapadását teflon vagy poliimid fóliával/bevonattal akadályozhatjuk meg.
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2.4.1.4. Hősugárzásos (infra) és lézersugaras hegesztés
A tükörhegesztésnél alkalmazott fémszerszám vagy speciális infravörös hősugárzó fűtőtestek érintkezés nélkül is elegendő hőt sugározhatnak ki a felület megolvasztásához. Ezt a folyamatot azonban nagyon nehéz reprodukálhatóan kézben tartani, ezért csak
akkor alkalmazzák, ha a tükörhegesztésnél a műanyag ömledék feltapadását nem lehet
megakadályozni.
A felületet felmelegíthetjük lézersugarakkal is, amelyek háromdimenziós mozgatása számítógéppel könnyen megoldható, ezáltal nagyon bonyolult geometriájú felületek
is egyszerűen, reprodukálhatóan felhevíthetők. A legtöbbször szén-dioxid- és Nd:YAG
lézereket (10,6 illetve 1,06 μ hullámhossz) használnak erre a célra, mivel ezek sugárzását
a legtöbb műanyag igen jól elnyeli. Az energiaelnyelést különböző adalékanyagokkal
(színezékekkel) jelentősen fokozni lehet. Így a felső, nem adalékolt anyagrétegen viszonylag kis veszteséggel áthatol a lézersugár, majd az alsó (adalékolt) rétegben elnyelődve felhevíti azt. A megolvadó polimer a két (összeszorított) anyagréteg összehegedését eredményezi. Ezt a módszert jelenleg még viszonylag kevés esetben alkalmazzák.

2.4.4. ábra Lézeres hegesztőgépek

2.4.1.5. Rotációs dörzshegesztés
A rotációs hegesztéssel párhuzamos síkban elhelyezkedő körszimmetrikus felületeket (ld. 2.4.5. ábrát) lehet összekötni. Az álló darabhoz hozzászorítják a forgó darabot
és a kerületi sebességtől, a nyomóerőtől és az anyagi jellemzőktől függő mértékben keletkező frikciós (súrlódási) hő megolvasztja az anyagot. Ezután a forgást hirtelen leállítják és a megdermedő anyag összeheged. Az alkalmazott szorítónyomás általában 2–8
MPa, a kerületi sebesség 3–10 m/s, a tényleges hegesztési idő (felfogás után) 0,5–2 s.
Bonyolult mechanikával a párhuzamostól eltérő síkban is használható az eljárás.
Fő előnye az egyszerűség és a gyorsaság. Kis rugalmassági modulusú műanyagokhoz (pl. lágy PVC, elasztomerek) nem alkalmazható.
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2.4.5. ábra Vibrációs, illetve rotációs dörzshegesztésnél használatos érintkező
forgástestprofilok
2.4.1.6. Vibrációs hegesztés
Az összehegesztendő felületek összedörzsöléssel történő felmelegítését nemcsak
forgó, hanem transzlációs (ide-oda) mozgatással is elérhetjük. A felületeket összeszorítva
azokat egymáson elmozdítjuk, az így fejlődő hő hatására a műanyag megolvad. A mozgást hirtelen megállítva az ömledék összeheged. A vibráció frekvenciája a gyakorlatban
alkalmazott gépeknél állandó, általában 100–120 Hz (néha 240 Hz), amplitúdója (az elmozdulás nagysága) általában 1–2 mm között változtatható. A hegesztési idő az anyagtól
és a termék geometriájától függően 0,5–20 s (általában 1–5 s), a hegesztendő felület nagyobb gépeknél 300–400 cm2.
A módszer előnye a rövid ciklusidő, a berendezés relatív egyszerűsége, a darab felületkiképzésének egyszerűsége és az, hogy a hegesztendő felületek esetleges kisebb hibái nem jelentenek problémát. A darab felmelegedése lokális, jól kézben tartható, ezért a
termikus degradáció elkerülhető.

2.4.6. ábra Vibrációs hegesztéssel három darabból gyártott poliamid légbeszívó
gépkocsimotorokhoz
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A módszer hátránya a beruházásigény mellett az, hogy ily módon csak egy sík (a
mozgás síkja) mentén lehet hegeszteni.

2.4.7. ábra Vibrációs hegesztőgépek
A zajvédelemről (néha 80–90 dB) is gondoskodni kell. Kis rugalmassági modulusú műanyagokhoz (pl. lágy PVC, elasztomerek) ez a módszer nem alkalmazható.
2.4.1.7. Ultrahangos hegesztés
Az ultrahangos hegesztésnél a műanyag megömlésével járó helyi felmelegedést
okozó vibráció frekvenciája igen nagy (20–50 kHz), amplitúdója kicsi (0,015–0,06 mm).
A hegesztés során a megfelelő geometriával (ld. 2.4.8. ábrát) kialakított felületeket enyhén összeszorítják, majd 1–2 másodpercre bekapcsolják az ultrahang-generátort. A készülékből a rezgési energia a terméktől függő méretű és alakú szonotródán, „kürtön” át
jut a céltárgy felületére. A rezgéshullámok végigterjednek az anyagban és a hegesztendő
felületen kialakított, általában ék alakú energiadiszperzort felületi súrlódás és molekuláris
frikció hatására megolvasztják.
A módszer síkfelületek hegesztésére nem alkalmas, csak megfelelő alakú
energiadiszperzor esetén működik. A készüléket kikapcsolva az anyag (nyomás alatt)
lehűl, megszilárdul, és létrejön a hegesztett kötés. A szonotróda távolsága a hegesztési
varrattól fontos paraméter, felfogási helyét a darab tervezésekor kell kialakítani. Ha 6
mm-nél közelebb van a varrathoz, akkor közvetlen (közeli), ha ennél messzebb, akkor
indirekt (távoli) hegesztésről beszélünk. Miután az anyagban a rezgéshullámok gyengülnek, ha lehet, célszerűbb a közvetlen módszert alkalmazni.
A merev, nagy rugalmassági modulusú anyagok általában az indirekt módszerrel
is jól hegeszthetők, a lágyabb anyagok (pl. polipropilén, elasztomerrel módosított PA 6)
viszont nem. A nagyon lágy anyagok, mint pl. PE-LD, FEP, PFA, PVDF, lágy PVC és
az elasztomerek ultrahangos módszerrel nem hegeszthetők. Az ultrahangos módszer kitűnően alkalmazható szegecselésre és fémbetétek beágyazására is. Előnye a gyorsaság és
a reprodukálhatóságból eredő könnyű automatizálhatóság. Hátránya, hogy csak kis felületű varratok alakíthatók ki. A hegesztendő felületek formáját és a szonotróda felfogási
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helyét már a darab tervezésekor ki kell alakítani, tehát elsősorban nagyobb sorozatoknál
jelentkeznek előnyei.

Ultrahangos hegesztési és szegecselési profilok
Szonotróda

Szonotróda

Energia
diszperzor
Közeli

Távoli

Szegecselés

2.4.8. ábra Ultrahangos hegesztéshez használatos érintkező
felületkialakítások

2.4.9. ábra Ultrahangos hegesztőgép és szonotródák
2.4.1.8. Ellenálláshuzalos hegesztés
A hegesztendő felületek közelében a műanyagba villamosan vezető huzalokat/szalagokat ágyaznak be. Ezeken áramot átvezetve a felhevülő huzal megolvasztja a
műanyagot. Az áramot kikapcsolva az ömledék lehűl és kialakul a hegesztési varrat. A
huzal a termékben marad, ezáltal hátrányosan befolyásolhatja annak mechanikai (és más)
tulajdonságait. Legnagyobb előnye a hegesztési technológia egyszerűsége és megbízhatósága. Hátránya, hogy a huzalozással ellátott darabok drágák.
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2.4.1. táblázat
Hegesztési eljárások alkalmazhatósága különböző műanyagokhoz
Forrógázos

Tükör

PE-HD

+

+

PE-LD

+

+

PE-LLD

+

PP

Műanyag
típusa

Hőimpulzusos*

Extrúziós

Rotációs

Vibrációs

Ultrahangos

Ellenállás

+

+

+

(+)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PVC (kemény)

+

+

+

+

+

PVC
(lágy)

+

+

+

PS és
PS-HI

+

+

ABS

+

+

(+)

Mikrohullámú

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PET
(erősített)

+

+

+

PBT
(erősített)

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

**

**

SAN
POM

+

PPE
PET

PMMA

+

+

PA 6
PA 66
PA11 &
12

+
(+)
(+)
+

PPS (erősített)

+

PEEK
PUR hőre
lágyuló

+

+

+

+

Jelmagyarázat: + használható, (+) nehezen alkalmazható.
*: csak fóliák esetében, ** csak a merev típusok.
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+

+

2.4.10. ábra Az elektrofittinges hegesztés elvi sémája
A gyakorlatban általában 200 mm átmérőnél kisebb polietilén gázcsövek hegesztésére (e területen elektrofitting néven ismerik) használják oly módon, hogy az összehegesztendő csővégekre mandzsettaként ráhúzzák az ellenálláshuzalt tartalmazó csőszakaszt (ld. 2.4.10. ábrát). Előnyös javítási, toldási, leágaztatási munkáknál, ahol a szűk
munkagödörben dolgozva is kitűnő minőségű kötéseket eredményez. Könnyen automatizálható, ezért a varrat minősége kevésbé függ a hegesztőmunkás ügyességétől, mint a
tükörhegesztésnél.
2.4.1.9. Dielektromos és mikrohullámú hegesztés
E két, nagyon hasonló módszerrel csak a nagy dielektromos veszteségi tényezővel (tg δ) rendelkező műanyagok (pl. PVC, ABS) hegeszthetők. Elsősorban fóliák és
vékony lemezek összehegesztésére használják. A 10–120 MHz frekvencián működő
dielektromos és az 1–100 GHz frekvenciát használó mikrohullámú (nagyfrekvenciás)
berendezések gyors, jól automatizálható hegesztési technológiát tesznek lehetővé, de
drágák, emellett biztosítani kell az elektromágneses árnyékolást. Az elektródák kb.
100 °C-os felmelegítésével (azaz a műanyag fólia helyi előmelegítésével) az egyébként is rövid hegesztési idő (1–2 s) tovább csökkenthető.
2.4.2. Ragasztás
Ragasztott kötéseket már elég régóta alkalmaznak hőre keményedő műanyag
(duroplaszt) mátrixú kompozitoknál, még rendkívül igényes területeken (pl. repülőgépek
szárnya) is. Hőre lágyuló műanyagok esetében a műszaki célú alkatrészek ragasztása
még nem ilyen elterjedt, elsősorban azért, mert ezeknél más kötési módok is lehetségesek
és ezek sok esetben előnyösebbek (pl. termelékenyebbek). Az összeragasztandó felületeket kisebb-nagyobb nyomással (ált. 1–10 bar) össze kell szorítani a ragasztó megkötésének idejére. Ha jó kötésszilárdságot és pontosan illeszkedő felületeket akarunk biztosítani, akkor az összeragasztandó felületeket is megfelelően kell kialakítani (ld. 2.4.11. ábrát). Az apoláris műanyagok (pl. PE, PP, PTFE) csak felületük kémiai összetételének
megváltoztatása (ld. 2.5.2. pontnál) után ragaszthatók.
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Ragasztáshoz ajánlott csatlakozó felületek formái

2.4.11. ábra A ragasztott kötéseknél használatos profilkialakítások
A ragasztott kötések előnyei:
– eltérő kémiai összetételű anyagok is egymáshoz ragaszthatók,
– a ragasztás általában nem igényel jelentős beruházást,
– a kötés akár erősebb is lehet, mint a ragasztandó anyag(ok),
– bármilyen anyag ragasztható (de esetleg komplikált felület-előkészítést igényel),
– a hegesztéshez képest kevésbé képzett munkaerő is használható,
– nagy felületek is jól ragaszthatók,
– beruházási igénye általában alacsony.
Hátrányai:
– nem bontható kötés,
– lassú (kivéve a pillanatragasztókat), nagy sorozatoknál ritkán gazdaságos,
– a ragasztó valamelyik komponense feszültségkorróziós repedezést okozhat,
– a felületet tisztítani, zsírtalanítani (esetleg érdesíteni) kell,
– a ragasztás (az oldószeres változat kivételével) más anyagi jellemzőkkel rendelkezik, mint a ragasztott anyagok, ez a kötés gyengébb hőállóságát, vegyszerállóságát eredményezheti,
– az alkalmazott vegyszerek/oldószerek a dolgozók egészségére és a környezetre
ártalmasak lehetnek.
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A ragasztási technológiákat általában az alkalmazott ragasztóanyag típusa, a kötés
mechanizmusa szerint szokás csoportosítani. Ennek alapján megkülönböztethetünk:
– kétkomponensű és
– egykomponensű rendszereket.
Az alkalmazott hőmérséklet szerint vannak szobahőmérsékleten és melegen (60–
150 °C-on) kötő ragasztók.
A ragasztó kiválasztásánál sok szempontot kell figyelembe venni. Nem szabad
megfeledkezni arról, hogy a termékkel szemben támasztott műszaki követelményeknek
(pl. hőállóság, villamos jellemzők, vegyszerállóság) a ragasztott kötésnek is meg kell
felelnie. A kötés mechanikai szilárdságát a ragasztandó felület növelésével és a kötés
geometriájának helyes kialakításával is megnövelhetjük.
2.4.2.1. Kétkomponensű ragasztók
A kétkomponensű rendszerek lehetnek:
– a felhasználás előtt összekevert komponenseket tartalmazó és
– a levegő nedvességtartalmával reagáló anyagok.
a) A „valódi” kétkomponensű rendszerek esetében a ragasztás egy térhálósodó műanyag polimerizációs reakciója, melynek monomerjeit/előpolimerjeit közvetlenül
a felhasználás előtt elegyítjük. A komponenseket edényben keverik össze, de
megoldható pontos adagolást biztosító keverőfejjel (pisztollyal) is, amelybe a
komponensek nyomás hatására csöveken át érkeznek. Az összekevert ragasztót a
gélesedés megkezdése előtt, az ún. fazékidő alatt fel kell használni.
A kétkomponensű ragasztók alapanyaga legtöbbször
– epoxigyanta,
– akrilát,
– poliésztergyanta,
– poliuretánalapú polimerek,
amelyek általában töltőanyagokat, tixotrópizáló, gyorsító, katalizáló, stb. adalékokat is
tartalmaznak. Akrilátragasztóknál gyakran nem keverik össze a komponenseket, hanem az egyiket az egyik, a másikat a másik ragasztandó felületre kenik fel, majd a két
felületet összeszorítják. Leggyakrabban az epoxigyantákat használják, mivel ezek nagyon sokféle anyaghoz hozzákötnek és nagy mechanikai szilárdságot biztosítanak. Az
epoxiragasztók hőállósága általában 80–150 °C, speciális típusok elérhetik a 180 °C-ot
is. E felett már csak szilikongyanta és poliimid (PBMI) alapú ragasztók alkalmazhatók. Az epoxikötés rideg, ezért vibrációnak, ütéseknek kitett kötésekhez általában poliuretánragasztókat ajánlatos használni. A kétkomponensű ragasztók kötésideje 5 perctől 24 óráig tejed. A végleges kötésszilárdságot gyakran csak néhány nap és/vagy hőkezelés hatására érhetjük el.
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2.4.2. táblázat
Néhány ragasztótípus jellegzetes tulajdonságai
Szakítószilárdság
MPa

Lefejtési
szilárdság
N/cm

Fazékidő
min

Akrilát (MMA monomer)

20–35

20–30

5–10

Akrilát (egyéb monomer)

20–35

25–35

0,5–1

Epoxi (szobahőmérsékleten kötő)

20–35

3–4

5–25

Epoxi (melegen kötő)

20–35

3–25

5–500

Cianoakrilát (pillanatragasztó)

20–35

2–4

0,1–0,2

PUR (oldószerrel)

10–15

30–50

100–900

PUR (oldószer nélkül)

10–15

30–50

5–900

Oldószeres ragasztók

10–30

5–25

2–10*

Ragasztó típusa

* Felkenés után.

b) Egyes poliuretán- és szilikonalapú ragasztók térhálósodási reakciója a levegő
nedvességtartalmának hatására játszódik le. Az ilyen ragasztók technológiai
szempontból úgy kezelhetők, mint az oldószeres típusok, de a reakció mechanizmusa alapján mégis a többkomponensűek közé tartoznak. A levegő nedvességtartalmának változása természetesen jelentős hatást gyakorol a kötés sebességére.
2.4.2.2. Egykomponensű ragasztók
Az egykomponensű ragasztókat a következő csoportokba sorolhatjuk:
– oldószeres ragasztók,
– ömledék (hot-melt) ragasztók,
– a levegő oxigénjének kizárása esetén kötő rendszerek.
a) Az oldószeres ragasztók kétfélék lehetnek. Az első esetben az oldószer (vagy az oldószerek keveréke) nem tartalmaz semmiféle kötőanyagot. Ezek feloldják vagy legalábbis erősen duzzasztják az összeragasztandó műanyagok felületét, amelyeket azután erősen összeszorítva tartunk. Az oldószer elpárolgása után szilárd kötés jön létre.
A viszkozitás növelésének érdekében az ilyen oldószerekben általában 1-10 %-ot előre feloldanak a ragasztandó polimerből. Ha a kötés megszilárdult, óvatos melegítéssel
meggyorsíthatjuk az oldószermaradék eltávozását, azaz a végleges kötőszilárdság elérését.
E módszer előnye, hogy az oldószerek olcsók és a kötés tulajdonságai elvileg teljesen
megegyeznek az összeragasztott darabok jellemzőivel.
Hátránya, hogy a kötés lassú, nagy felületek nehezen egyesíthetők buborékmentesen
és csak olyan műanyagoknál használható, amelyek az adott vegyszerrel oldhatók. Ennek megfelelően bizonyos műanyagokat egyáltalán nem is lehet így ragasztani, különwww.quattroplast.hu

böző műanyagok összeragasztása pedig csak akkor lehetséges, ha mindkettő oldódik
ugyanabban az oldószerben. Az oldószerek használatával kapcsolatos munka- és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.
Az oldószeres ragasztók másik nagy csoportjába azok a rendszerek tartoznak, amelyeknél az oldószer valamilyen, általában polimeralapú kötőanyagot tartalmaz. Ezek
legtöbbször nitrilkaucsuk-, poliuretán-, poli(vinil-acetát)-, cellulóz-nitrát-, neoprénvagy akrilátbázisúak. Ezek a ragasztók gyakran nem valódi oldatok, hanem (sokszor
vizes) diszperziók formájában kerülnek forgalomba. Az ilyen ragasztók különböző
műanyagok (és másféle anyagok) összekötésére is alkalmasak, felhordásuk gyors és
egyszerű.
Hátrányuk az oldószerekkel kapcsolatos problémák mellett az, hogy a kötőanyag eltérő anyagi jellemzőkkel rendelkezik az összeragasztott anyagokhoz képest.
b) A hot-melt vagy más néven ömledékragasztók esetében a kellő hőmérsékletre (ált. 80–
120, de a FEP esetében 300 °C) felmelegített hőre lágyuló polimerömledéket viszik fel
az összeragasztandó felületekre. A ragasztandó darabokat ezután összeszorítják és
megvárják, amíg lehűlve az ömledék megszilárdul. Ez az eljárás tulajdonképpen a fémeknél megszokott forrasztásnak felel meg. Ömledékragasztóként általában a PA 11
és 12 módosított típusait, poliamidkopolimereket, vinil-acetátalapú ko- és
homopolimereket alkalmaznak.
Az ömledékragasztók előnye a gyors, termelékeny, oldószermentes ragasztás mellett
az, hogy egymástól eltérő anyagok is egymáshoz köthetők. Hátránya, hogy a kötések
eltérő anyagi jellemzőkkel (pl. alacsony hőállósággal) rendelkeznek a ragasztott darabokhoz képest. Az ömledék előállításához (ált. egyszerű) felszerelés szükséges.
c) A pillanatragasztóknál a kötés (térhálósodási reakció) a levegőben jelenlévő oxigén
kizárásának hatására indul be, amikor az összeragasztandó felületeket összeszorítjuk.
A ciano-akrilátbázisú ragasztók közül egyesek magas (80–120 °C) hőmérsékleten
kötnek, ezekkel a ragasztott kötés hőállósága elérheti a 150 °C-ot.
E ragasztók legfőbb előnye a nagyon gyors (10–60 s), egyszerű ragasztási technológia.
Nagyon sokféle műanyag és más anyagféleség is jól ragasztható ezzel a módszerrel, a
kötés nagyon nagy szilárdságú. Hátrányuk az, hogy drágák.
2.4.3. Mechanikai kötések
A műanyag alkatrészek egymáshoz és más szerkezeti anyagokhoz mechanikai kötésekkel is rögzíthetők. Ezek egy része bontható (pl. a csavarozás), de vannak oldhatatlan
mechanikai kötések (pl. szegecselés) is. A gyakorlatban a következő módszerek terjedtek
el:
– bepattanó kötések,
– csavarozás,
– szegecselés.
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2.4.3.1. Bepattanó kötések
Bepattanó kötésekkel néha fém alkatrészek összeerősítésénél is találkozhatunk, de
széleskörűen igazából a műanyagok esetében alkalmazzák Az ilyen kötések (ld. 2.4.12.
ábrát) úgy jönnek létre, hogy a két összeszerelendő alkatrészt egy (esetleg több) túlfedéssel kialakított szakaszon toljuk össze. Az összetolás során általában mindkét (de legalább
az egyik) műanyag alkatrész olyan mértékben deformálódik, hogy ez az alakváltozás
egyenlővé válik a túlfedés mértékével. Ezen átjutva az alkatrész(ek) rugalmasságuk folytán visszanyerik eredeti alakjukat, és a túlfedés révén létrejön a kötés.

Bepattanó kötések

Bontható

Jó rugózás

Nem bontható

Fémtengely befogadóhelye

2.4.12. ábra Bepattanó kötések elvi kialakításai
A bepattanó kötéseket elsősorban a hőre lágyuló műanyagoknál alkalmazzák, mivel ezek kis rugalmassági modulusa rugalmassággal, szívóssággal párosul, ezért a fémekhez viszonyítva nagy rugalmas alakváltozást tudnak elviselni. Ennek következtében
szerelt állapotban sokkal nagyobb túlfedések alakíthatók ki.
A bepattanó kötések lehetnek bonthatók és olyanok is, amelyeket csak a darab roncsolásával (vagy speciális célszerszám használatával) lehet szétnyitni. Az átfedés annál
nagyobb lehet, minél kisebb az anyag rugalmassági modulusa és minél nagyobb a nyújthatósága. Az anyag fárasztásos igénybevételekkel szembeni ellenállása a kötés bonthatóságának gyakoriságát korlátozza. Az anyagjellemzők mellett a kötés geometriája is alapvető jelentőségű. A kötés kialakításához, vagyis az összetoláshoz szükséges erő néha
olyan nagy, hogy a kézi szerelés nehézzé, esetleg lehetetlenné válik. A bepattanó kötések
geometriája végtelen változatosságot kínál, néhány általánosítás azonban tehető:
– a bepattanó kötések szerelése gyorsabb és egyszerűbb, mint bármely más technológia, ezért ha lehet, ezt alkalmazzuk,
www.quattroplast.hu

– miután a kötés kialakítása viszonylag bonyolult szerszámkiképzést igényel, csak
nagy sorozatoknál gazdaságos,
– az oldható kötés kisebb rögzítőerőt tud kifejteni, mint az oldhatatlan; nagyobb átfedés nagyobb rögzítő (és szerelő) erőt eredményez,
– a túlfedés legyőzéséhez szükséges, maradandó alakváltozás nélküli deformációt
a kötőelem formájának megfelelő kialakításával biztosítsuk; sokkal előnyösebb,
ha nem rövid, kis keresztmetszetű kart használunk, hanem egy nagyobb keresztmetszetű, de hosszú, esetleg hajlításokkal megnövelt rugózású formát,
– gyakran megbontandó kötéseknél kisebb túlfedést és fárasztással szemben ellenálló alapanyagot alkalmazzunk.

2.4.13. ábra Bepattanó kötések néhány példája
Bepattanó kötésekkel műanyaghoz nemcsak műanyagot, hanem fém alkatrészeket
(pl. tengelyeket) vagy más szerkezeti anyagokat (pl. kábeleket, gépkocsik ajtajának belső
burkolólemezét) is rögzíthetünk. A legtöbb hőre keményedő műanyag, a poliuretánok
kivételével, túlságosan merev és rideg ahhoz, hogy segítségükkel bepattanó kötéseket
lehessen kialakítani.
2.4.3.2. Csavarkötések
A csavarozás legnagyobb előnye, hogy bontható, egyszerűen kezelhető kötést biztosít, emellett a fémcsavarok olcsók, könnyen beszerezhetők, a konstruktőr (alátétekkel
együtt) katalógusból választhatja ki a legmegfelelőbb típust. Műanyagokat csavarkötéssel
többféle módon köthetünk össze:
– a csavar lehet része a műanyag alkatrésznek mind apa-, mind anyamenet formájában (pl. palack és kupakja),
– önálló csavar is készülhet műanyagból, amelyet vagy műanyagok vagy más
szerkezeti anyagok összeerősítésére használnak (pl. korrodeáló közegben),
– fémcsavarokkal erősíthetünk össze műanyag alkatrészeket műanyaggal vagy
bármilyen más szerkezeti anyaggal; a fémcsavar lehet önmetsző (pl. lemezcsavar) vagy az anyamenetet bele lehet fröccsönteni (esetleg forgácsolással kialakítani) a műanyag alkatrészbe,
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– fémperselyek (inzertek) behelyezésével a fémcsavar fém anyamenetbe kapaszkodhat; természetesen lehetséges átmenő csavarokat is alkalmazni, amelyeknél
az anya megfogása vagy villáskulccsal történik vagy pedig hatlapfejű, az anya
elfordulását megakadályozó fészket alakítanak ki a darab túloldalán (pl. háztartási villanykapcsolók, konnektorok esetén találkozhatunk ilyen megoldásokkal),
a) a műanyagból kialakított csavarmenetek csak kis terhelést képesek károsodás
nélkül elviselni; metrikus menet helyett lekerekített, nagy menetemelkedésű
megoldásokat (pl. zsinór- vagy fűrészmenetet) célszerű alkalmazni; a menetet általában 2–3 (szimmetrikus) helyen megszakítják; a palackok, tégelyek kivételével nem ajánlatos műanyag csavarmeneteket használni; a műanyag csavarok általában poliamidból fröccsöntéssel készülnek, ritkán, csak speciális célokra alkalmazzák őket,
a) a fémcsavarok behajtására általában nem elegendő egy furatot készíteni (kivéve
az átmenő csavarokat), hanem egy megfelelő geometriájú (ld. 2.4.14.-15. ábrát)
felöntést, ún. szemet kell kialakítani; a csavarkötés mindig jelentős feszültséget
hoz létre egyrészt a menetekbe befeszülő csavar oldalirányú erőhatása, másrészt
a csavar meghúzása által okozott terhelés révén; nagyméretű alátétek és gumigyűrűk alkalmazásával csökkenthető a pontszerű terhelés és ezáltal elkerülhető a
repedezést okozó feszültségcsúcsok kialakulása.

2.4.14. ábra Csavarkötésekhez szükséges „szemek” kialakítása
Rideg anyagokból (pl. a PC, PMMA, a legtöbb hőre keményedő műanyag)
készült alkatrészek az önmetsző csavarok hatására gyakran megrepedeznek. A
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poliolefinek és a fluortartalmú polimerek általában nem repedeznek meg a lemezcsavarok hatására, de nem elég szilárdak ahhoz, hogy ezt a (csak kis felületen kapaszkodó) csavarkötést alkalmazhassuk. A szem megfelelő kialakításával (ld.
2.4.14. ábra) jelentősen csökkenthetjük a csavar behajtásakor a repedezés veszélyét. Ügyeljünk arra, hogy a szemek furatmélysége legalább 10–20%-kal nagyobb
legyen, mint a csavar hossza (lehet átmenő furat is).

2.4.15. ábra Fémbetéteket befogadó „szemek” kialakításának elve és az ún. „besütött”
vagy „beöntött” betétek
c) A legerősebb kötést anyamenetet tartalmazó fémbetétek (perselyek, inzertek) beágyazásával érhetjük el, mivel ezek nagy felületen
kapaszkodnak a műanyag
termék falába. A módszer hátránya, hogy a
fémbetétek növelik a költségeket
és egy újabb technológiai műveletet jelentenek. Fémbetétek besütése esetén
gyakran előnyösebb a vertikális elrendezésű fröccsgépeket használni, mivel ebben az esetben az inzertek behelyezése a szerszámba sokkal egyszerűbb és gyorsabb. A besütött fémbetéteket általában előmelegítik, hogy ezáltal is csökkentsék
a hőtágulási együtthatók különbségének hatását.
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2.4.16. ábra Műanyagokba behelyezhető csavarmenetes betétek és egy pneumatikus
beültetőkészülék
Hőre keményedő műanyagok esetében a fémbetéteket gyakran „besütik” a darabba. Fémbetéteket hőre lágyuló műanyagokba is beágyazhatunk a fröccsöntés folyamán
(pl. autoszifonfejekbe), de ez a megoldás sok problémát okozhat. Az eltérő hőtágulás
következtében az ilyen betétek jelentős feszültséget okoznak, ennek hatására sokszor
(néha csak hetekkel, hónapokkal később) megrepedezik a termék. A feszültség csökkenthető, ha a betéteket előmelegítjük, illetve ha kis hőtágulású, zsugorodású műanyagtípust
(pl. töltött vagy erősített változatot) alkalmazunk.

2.4.17. ábra Fröccstermékbe „besütött” fémbetétek
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A beöntött betét alakja lekerekített legyen, éles sarkok nélkül, így nem alakulhatnak ki feszültségkoncentráló pontok. Az egyes műanyagok nem egyformán érzékenyek
az ilyen hatásokra (horonyérzékenység), pl. poli(fenilén-éter), polisztirol vagy polikarbonát esetében ez a módszer nem ajánlható. A beágyazás másik hátránya, hogy az inzertek
behelyezése a szerszámba időigényes, növeli a ciklusidőt. A selejtes darabok anyaga nem
hasznosítható.
A fémbetéteket utólag is besajtolhatjuk a darabba. Ennek is több változata ismeretes:
– hőre lágyuló anyagokba általában egyszerűen besajtolhatjuk a recézett felületű,
alakjukkal elfordulás ellen is biztosítást nyújtó betéteket a megfelelően kialakított szembe; a sajtolás történhet karos sajtolóval, pneumatikával, esetleg hidraulikus vagy elektromotoros berendezéssel is, a folyamat automatizálható; rideg
anyagok a direkt sajtolás hatására általában megrepedeznek,
– a betétek beágyazhatók ultrahangos készülékkel is, ami az ultrahangos hegesztéshez hasonló készüléket igényel; a szonotródát felülről az inzerthez szorítják, a
vibráció hatására az anyag megolvad, a betét behatolása után a készüléket kikapcsolva az anyag lehűl, megdermed; ezt a módszert a nagyon puha anyagok kivételével szinte minden termoplasztikus műanyagnál alkalmazhatjuk, néha még a
duroplaszt sajtoló/fröccstípusok esetében is sikeresen használható,
– az ún. expanziós fémbetétek olyan alakúak (ld. 2.4.14. ábrát), hogy alsó részük
felhasított és kör alakban kissé összenyomott, így behelyezhetők a szem furatába; az összenyomott rész szétfeszítése (expanziója) kétféleképpen történhet: az
első esetben vagy célszerszámot használnak, vagy a csavar behajtása során az első menetekben még szabadon forgó csavar az összepréselt alsó részt elérve és
abba behatolva szétfeszíti, és így az a furat falába bemélyedve lehorgonyzódik; a
másik megoldásnál az összenyomott alsó részhez vékony lemezkapcsolattal legalul egy kis csonkakúp csatlakozik, a betét tetejét a lyukba helyezés után nagy
erővel lenyomjuk, ekkor a vékony lemez elszakad és a csonkakúp oldalfala mint
ék szétfeszíti a betét rányomódó beszűkített oldalait; az expanziós betéteket
eredményesen alkalmazhatjuk minden műanyagnál,
– vannak olyan fémbetétek is, amelyek metrikus belső és önmetsző külső menettel
(ez utóbbi lehet balmenetes is) rendelkeznek, ezeket a csavarokhoz hasonlóan
behajtják a szembe,
– jó eredményt érhetünk el rombusz keresztmetszetű huzalból tekercselt, spirálrugóhoz hasonló betétekkel is, amelyeket egy célszerszámmal először némileg kisebb átmérőre sodorják fel, majd a furatba helyezve elengedik, a huzaltekercs
ekkor megpróbál visszaugrani eredeti átmérőjére és eközben nekifeszül a furat
falának; a feltekerést lehetővé tevő kis behajlított huzalvéget lecsípik; a módszer
előnye, hogy a lyuk felfelé tölcséresedhet (könnyebb kihúzni a magot fröccsöntésnél), a rugó felveszi a furat alakját, a spirál emellett nyugalmi állapotban csak
egészen kis feszültséget okoz, a behatoló csavar szétfeszítő ereje miatt kapaszkodik meg a furat falába, vagyis ez a módszer tulajdonképpen felfogható az expanziós betétek egyik változataként is,
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2.4.3. táblázat
Ajánlott csavarkötési módok különböző műanyagokhoz
Műanyag típusa
PE
PP
PP 30% GF
PVC (kemény)
PS
PS-HI
ABS
SAN
POM
POM 30% GF
PPE
PPE 30% GF
PET és PBT
PET és PBT 30%
GF
PMMA
PA 6 és 66
PA 6 & PA 66
30% GF
PA 11 és 12
PC
PC 30% GF
PSU
PES
PPS 30% GF
PEEK
PTFE
EP 30% GF
PF+faliszt
MF+faliszt
UF+faliszt
PUR (T)
PUR kemény integrálhab
UP SMC

Önmetsző csavarok
–
(+)
–
(+)
–
(+)
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
(+)
+
+
(+)
+
+
+
+
(+)

Ultrahanggal
besajtolt inzertek
(+)
(+)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Beöntött (besütött) inzertek
(+)
(+)
+
+
(+)
+
+
+
(+)
+
–
(+)
(+)

+

(+)

+

+

–
+

–
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
–
+
(+)
(+)
(+)
+
(+)
(+)
–
–
–
+

+
(+)
(+)
–
–
–

+
+
+
+
+
+
+
–
(+)
–

+
–
(+)
+
+
+

+

–

+
+
+
+
+

–

(+)

–

+

(+)

(+)

Besajtolt inzertek

(+)
–

–

Jelmagyarázat: + jó, (+) megfelelő/gyenge, – nem ajánlott.
GF üvegszál, SMC lemez formátumú prepreg.
H: ütésálló, T: hőre lágyuló.
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– néha a szemekre vékony fémlemezből mélyhúzott és kistancolt sapkát húznak,
amelynek közepén olyan lyuk van, amelybe egy lemezcsavar belekapaszkodhat,
a sapkát kihajlított körmök horgonyozzák le a szem külső oldalára; az ilyen rögzítés csak kis szilárdságú kötést eredményez, általában akkor használják, ha nem
teherviselő kötésről van szó, illetve, ha a szerelésnél derül ki, hogy az eredetileg
tervezett besajtolt betét elrepeszti a darabot és nincs mód a szerszám módosítására.
A szemek besajtolásánál az ultrahangos és a spirálos betéteknél a furat belül lehet
kúpos, a mechanikai besajtolásnál célszerű állandó belső átmérőt kialakítani (esetleg utólagos felfúrással).
A habosított fröccstermékeknél is általában fémbetéteket használnak. A RIM
technológiával gyártott poliuretán integrálhab daraboknál a betéteket általában „besütik”,
műanyag csavarmenetek és önmetsző csavarok itt nem használhatók.
2.4.3.3. Szegecselés és peremezés
A szegecselés és a peremezés állandó kötési mód. Műanyagtermékeket összeszegecselhetünk más műanyag tárgyakkal, illetve fém vagy bármilyen más anyagú alkatrészekkel egyaránt az alábbi módokon:
– saját anyagukkal,
– más műanyaggal,
– fémből készült szegecsekkel.
A szegecselés gyors és olcsó módszer, hátránya a viszonylag kis kötőerő és az
esztétikai problémák, ha látható felületet érint.
a) A saját anyagával történő szegecselést csak hőre lágyuló műanyagoknál lehet alkalmazni. Az ellapítandó fejű csapot szinte mindig az egyik darab integrált részeként képezik ki. Az ellendarabon a csap átmérőjénél valamivel nagyobb furatot alakítanak ki.
Néha előfordul, hogy a csap nem henger, hanem hasáb alakú. A saját anyaggal történő
szegecselés egyik változataként fogható fel a peremezés is, amivel általában fedeleket
rögzítenek úgy, hogy az oldalfal felső peremét (vagy annak egy részét) rázömítik a
pozicionáló peremen (bordákon) nyugvó fedél szélére.
A szegecseléshez a műanyagot felmelegítve eléggé meg kell lágyítani, hogy az itt alkalmazott kis nyomás hatására felvegye a szegecselőszerszám homlokfelületének
alakját. A felmelegítés elvileg bármelyik, a hegesztésnél tárgyalt módszerrel elvégezhető, a gyakorlatban azonban szinte kizárólag csak az ultrahangos és a forrószerszámos (tükör) módszert használják.
A saját anyaggal történő szegecselésnél a kötés anyagi jellemzői (pl. ellenállás környezeti hatásokkal szemben) azonosak lesznek a termékével. Így pl. a töltött/erősített
rendszereknél a szegecsben is érvényesül az adalékanyagok hatása.
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2.4.18. ábra Poliamid szegecs és a beerősítéséhez szolgáló berendezés, műanyag
szegeccsel összefogott dokumentumok
b) Előfordul, hogy egy műanyag alkatrészt nem saját anyagával, hanem egy eltérő kémiai
összetételű műanyaggal szegecselnek egy vagy több ellendarabhoz. Ez magától értetődő, ha különböző kémiai összetételű műanyagokat kell összekötni. Egyébként főleg
akkor használják, ha fémszegecset valamilyen okból nem lehet alkalmazni.

2.4.19. ábra Poliamid gyorsrögzítő „szegecs”.
A bal oldali kép a két összeerősítendő réteg átmenő furatába helyezés előtti, a középső a
furatba helyezés utáni helyzetet mutatja. Ha kalapáccsal ráütünk a kiálló rudacskára, az a
felhasított hüvely kissé kisebb átmérőjű furatába becsusszan, és szétfeszítve azt, rögzíti a
„szegecset”
A hőre keményedő műanyagokat szinte mindig – de gyakran hőre lágyulókat is –
fémszegecsekkel kötik össze. Általában színesfém (pl. alumínium, réz) popszegecseket
használnak, mivel az acélszegecsekhez szükséges erő- és hőhatásoknak a műanyag nem
tudna ellenállni, emellett pedig nincs is szükség az acél mechanikai szilárdságára.
A fémszegecsek használatának előnye, hogy kis darabszámoknál is gazdaságos,
mivel az ellendarabokon csak egy átmenő furatot kell kialakítani (akár utólagos fúrással
www.quattroplast.hu

is lehet), a szegecsek széles választékban kaphatók a kereskedelmi forgalomban. Hátrányos, hogy a szegecsfej beütése/sajtolása mechanikai feszültségeket idéz elő és eltérő
anyagi minősége folytán leronthatja a késztermék tulajdonságait (pl. korróziós vagy
hőtágulási problémákat okozhat).
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